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CONTRATO Nº136/2013 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2013 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
JAGUARÉ E A EMPRESA URBSERVICE – SERVIÇOS 
URBANOS LTDA. 

 
O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda sob o nº 27.744.1840001-50, com sede na cidade de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, na 
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - Jaguaré-ES - CEP 29950-000, doravante denominado 
MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste ato representado pelo 
seu Secretario Municipal, o Senhor MARCO AURÉLIO LORENZONI PASSAMANI, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado na Avenida Novede Agosto 1.808, Centro, Jaguaré/ES, CEP 29.950-000, 
portador da C.I nº 754.683-SSP-ES inscrito no CPF sob o nº 816.954.707-53, nos termos da Lei nº 
1.061/2013e a empresa URBSERVICESERVIÇOS URBANOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.417.788/0001-85, estabelecida na Avenida Paulino Muller,1.108, 
Bairro Jucutuquara, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.040-712, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor BrasulinoBraziliano Gomes da 
Silveira, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 474.766.057-72 e portador da CI nº 
241.591-SSP/ES, tendo em vista a Tomada de Preços nº 006/2012 e Dispensa de Licitação nº 046/2013 
e o Processo Administrativo nº 122.892 de 22 de maio de 2013, conforme planilha remanescente 
elaborada pelo Engenheiro Civil o Senhor ElieserBiancardi, resolvem assinar o presente contrato que 
reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, das seguintes obras: 
Execução Pavimentação Urbana na COMUNIDADE PALMITO, MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, de 
acordo com as especificações constantes do Projetos Básicos, Planilhas Orçamentárias, 
Cronogramas Físicos Financeiros  e Memória de Cálculo.. 
2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão a cargo da 
seguinte dotação orçamentária: 
110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
119 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações  
Ficha: 00302 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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2.1Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 
2.1.1 Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no MUNICÍPIO. 
2.2Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  
2.2.1Executar os serviços ora contratados, de acordo com o Edital de Tomada de Preços nº 006/2012, 
nos prazos e condições pré-estabelecidos. 
2.2.3 Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e 
aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela 
apresentadas. 
2.2.4 Manter à frente dos serviços um representante credenciado, por tempo integral, capaz de 
responsabilizar-se pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o MUNICÍPIO. 
2.2.5 Acompanhar as medições dos serviços procedidas pelo MUNICÍPIO, assinando os Boletins de 
Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 
2.2.6 Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias 
delas. 
2.2.7 Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos 
neste instrumento contratual. 
2.2.8 Preservar e manter o MUNICÍPIO a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas subcontratadas. 
2.3Quanto a pessoal: 
2.3.1A CONTRATADA preferencialmente selecionará, MÃODEOBRA LOCAL para execução dos 
serviços. 
2.3.2 A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 
execução deste instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com 
fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato. 
2.3.2.1A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, a emitir declaração, por 
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior. 
2.3.3A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias 
e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 
2.4Quanto à segurança e higiene: 
2.4.1Manter os seus empregados uniformizados e utilizando os equipamentos de proteção individual, 
quando couber. 
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2.5Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital de Tomada de Preços nº 006/2012. 
2.6 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato 
conforme determina o §1o  do art. 65 da Lei 8666/93.  
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
3.1Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e 
faturados. 
3.2Informar à CONTRATADA sobre quaisquer alterações de horários e rotinas de serviço. 
3.3Proceder a medição dos serviços executados no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o 
dia 30 do mês de competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à 
CONTRATADA a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 
3.4Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos 
serviços, fixando prazos para sua correção. 
3.5Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da 
suspensão da prestação de serviços. 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 
4.1O presente Contrato terá seu início na assinatura do contrato e término em 31 de dezembro de 2013. 
4.2O prazo deste Contrato poderá ser prorrogado, mediante acordo prévio entre as partes contratantes, 
através de Termo Aditivo e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
4.3Serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços por causas que independam 
da vontade ou controle da CONTRATADA, verificados e aceitos pela Fiscalização. 
4.4O término contratual não importará na ineficácia das cláusulas de foro, propriedade de resultados e 
confidencialidade, que restarão vigentes pelos prazos nelas estabelecidas ou pelos prazos 
prescricionais legalmente previstos. 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇOS E VALOR 
5.1O presente Contrato tem por valor total estimado, a quantia de R$ 823.494,96 (oitocentos e vinte e 
três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). 
5.1.1O valor total acima é meramente estimativo não implicando na obrigatoriedade do MUNICÍPIO 
solicitar serviços até o referido valor. 
5.2Os valores a serem pagos pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA serão aqueles resultantes da 
aplicação dos preços unitários, constantes da Planilha de Preços Unitários (Anexo I)deste Contrato, 
sobre as quantidades que forem efetivamente aceitos pela Fiscalização. 
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5.3A CONTRATADA declara que os preços propostos para a execução dos serviços contratados 
levaram em conta todos os custos, insumos, despesas e demais obrigações legais para o cumprimento 
integral das disposições contratuais até o termo final do presente Contrato, não cabendo, pois, 
quaisquer reivindicações a título de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for. 
5.3.1Os custos referentes à mão de obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não 
cabendo, portanto, nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios 
ocorridos no curso da contratação. 
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO 
6.1As medições dos serviços executados e respectivas faturas serão apropriadas mensalmente, e 
apresentadas pela CONTRATADA à Fiscalização da PMJ até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente 
a realização dos serviços. 
6.2As medições serão liberadas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Jaguaré, após a análise 
minuciosa da documentação, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao da execução dos serviços. 
6.3 Os pagamentos devidos serão efetuados pelo MUNICÍPIO, em nome da CONTRATADA, cujo 
vencimento dar-se-á até o 20º (vigésimo) dia, contado da data final do período de medição dos serviços, 
desde que a CONTRATADA apresente os documentos de cobrança (nota fiscal e/ou fatura) 
indispensáveis à regularidade do pagamento, anexando o respectivo Boletim de Medição. 
a)O ISS (Imposto Sobre Serviço) calculado sobre a nota fiscal dos serviços, será retido na fonte. 
6.3.1Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido 
o respectivo Boletim de Medição.  
6.3.2O MUNICÍPIO procederá a retenção previdenciária nos termos da legislação vigente.  
6.3.3O comprovante de depósito bancário de que trata o item 6.3 valerá como quitação da quantia 
devida. 
6.3.4A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente quando da emissão do Boletim de Medição 
(BM): 
a) Folha de Pagamento de seus empregados que estiverem envolvidos na prestação dos serviços 
contratados. 
b) Fotocópia da GPS, devidamente quitada e autenticada (com o preenchimento do nome, CNPJ/CEI, 
número, data e valor da nota fiscal ou fatura) referente a todos os empregados da CONTRATADA em 
atuação na execução do Contrato. 
c) Fotocópia da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social, nos termos da legislação vigente. 
6.3.5A CONTRATADA deverá apresentar documentação de quitação das obrigações trabalhistas dos 
seus empregados que estiverem envolvidos na prestação dos serviços contratados, no prazo de 10 
(dez) dias após encerrado o Contrato. 
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6.4Fica assegurado ao MUNICÍPIO o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, 
independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a: 
6.4.1Débitos a que tiver dado causa. 
6.4.2Despesas relativas à correção de eventuais falhas. 
6.4.3Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos. 
6.5Os valores dos preços básicos e dos reajustamentos deverão constar de modo destacado, em um 
único documento de cobrança. 
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
7.1Não haverá reajuste do contrato, por força da lei 8.880/94 que introduziu o Plano Real, porém, a fim 
de manter o equilíbrio financeiro do futuro contrato, por motivos supervenientes que possam afetá-lo, 
será permitido reajuste nos preços dos serviços cujo preço é considerado extremamente instável. Os 
preços unitários serão reavaliados, a cada doze meses, contados a partir da data-base da planilha da 
proposta. 
7.2A fórmula para o cálculo do reajustamento é a seguinte: 
 R =_I - Io_     xV, onde: 
             Io 
R=Valor do Reajustamento procurado; 
I=Índice do Custo nacional de construção civil e obras públicas, Edificações, coluna 35, publicada pela 
Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês da anualidade da data-base da planilha orçamentária; 
Io=Índice do Custo nacional de construção civil e obras públicas, Edificações, coluna 35, publicada pela 
Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês da data-base da planilha orçamentária; 
V=Valor a ser reajustado. 
OBS: No caso de obras de pavimentação, terraplenagem e outras que não sejam de edificações, 
deverá ser utilizado outro índice mais compatível para o caso específico. 
7.3 As Notas Fiscais de reajustamentos deverão ser apresentadas separadas das Notas Fiscais das 
obras e serviços ou fornecimentos a que se refiram. 
7.4 O marco inicial para o cômputo do período de reajuste será a data base da Planilha Orçamentária. 
7.5 Caso não seja conhecido o índice do mês da efetiva execução dos serviços para fechamento da 
medição mensal, será adotado o último índice publicado. Após a obtenção do índice relativo ao mês da 
medição, será processado novo cálculo de reajustamento, onde a diferença constatada, conforme seja, 
será corrigida através de débito ou crédito em faturamento posterior. 
CLÁUSULA OITAVA - MULTAS 
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8.1 O descumprimento das obrigações previstas em Lei, neste Edital ou no Contrato, sujeitará os 
licitantes às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, sendo que, 
com referência às multas, serão aplicadas as que seguem: 
8.2 Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. 
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato. 
d) Suspensão para contratar com a Administração. 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública Municipal. 
8.3 Antes da aplicação de quaisquer das penalidades, a Contratada será advertida, devendo apresentar 
defesa em 05 (cinco) dias úteis. 
8.3.1 A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, 
quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades 
cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha 
ocorrido uma advertência. 
8.3.2 As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão 
computadas para o fim previsto no subitem 8.3.1. 
8.3.3 As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à 
aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 8.2. 
8.4 As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e poderão ser 
acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e” todas do item 8.2. 
8.4.1 A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da 
advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e 
aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, 
antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o Contrato em razão do atraso. 
8.5 A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução do Contrato, 
para entender rescindido o Contrato. 
8.6 As multas serão calculadas pelo total do Contrato, devidamente atualizado nos termos das cláusulas 
do reajuste. 
8.7 Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração, poderá a 
Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” 
do item 8.6.2. 
8.8 Se os danos restringirem-se à Administração CONTRATANTE, será aplicada a pena de suspensão 
pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 
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8.9 Se puderem atingir a Administração Municipal como um todo, será aplicada a pena de Declaração 
de Inidoneidade. 
8.10A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria Municipal de 
Gabinete. 
8.11Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a Secretaria Municipal de Gabinete submeterá 
sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito. 
8.12 Confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar 
com a Administração pelo prazo máximo. 
8.13Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, as empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude da prática de 
atos ilícitos. 
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
9.1A Fiscalização será exercida por preposto do MUNICÍPIO, encarregado de verificar o cumprimento 
das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços sejam executados atendendo ao 
estipulado pelo presente Contrato, podendo, inclusive: 
9.1.1Recusar ou sustar qualquer serviço executado em desacordo com este Contrato ou que atente 
contra a segurança do pessoal ou bens do MUNICÍPIO ou de terceiros. 
9.2Cabe à Fiscalização registrar no Relatório de Ocorrências (RDO) as irregularidades ou falhas que 
encontrar na execução dos serviços, nele anotando as observações ou notificações cabíveis, 
assinando-o em conjunto com o representante da CONTRATADA. 
9.3A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não exime a CONTRATADA da total 
responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 
9.4Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercício da fiscalização, pelo MUNICÍPIO, não 
importará em abuso de direito. 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 
10.1O MUNICÍPIO poderá rescindir o presente Contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer 
direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 
10.1.1Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos 
nos limites da razoabilidade. 
10.1.2Lentidão no seu cumprimento, levando o MUNICÍPIO a presumir a impossibilidade de conclusão 
dos serviços contratados nos prazos estipulados. 
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10.1.3Atraso injustificado no início do serviço. 
10.1.4Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação ao MUNICÍPIO. 
10.1.5Cessão ou a subcontratação total ou parcial do seu objeto sem a prévia e expressa anuência do 
MUNICÍPIO, bem como a associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem a prévia 
comunicação ao MUNICÍPIO. 
10.1.6O desatendimento das determinações regulares do preposto do MUNICÍPIO designado para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
10.1.7O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, desde que 
atingido o limite estabelecido no item 8.2 para a soma dos valores das multas aplicadas. 
10.1.8A decretação da falência da sociedade, a dissolução da empresa, a alteração social ou a 
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do MUNICÍPIO, prejudique a 
execução da obra ou serviço. 
10.1.9Homologada a recuperação judicial, se a CONTRATADA não prestar caução suficiente para 
garantir o cumprimento das obrigações contratuais, à critério do MUNICÍPIO. 
10.1.10Suspensão dos serviços por determinação de autoridades competentes, motivada pela 
CONTRATADA, a qual responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e 
danos que o MUNICÍPIO, como conseqüência, venha a sofrer. 
10.1.11Deixar a CONTRATADA de apresentar a comprovação de adimplemento das obrigações 
trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados, 
quando solicitada pela Fiscalização, sem perda do direito à respectiva multa. 
10.2Rescindido o Contrato, o MUNICÍPIO imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos serviços 
executados entregando-os a quem ela bem entender, independentemente de autorização judicial e sem 
qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá na forma legal, conforme o art. 
249“caput “ e seu Parágrafo Único, do Código Civil, e contratual pela infração ou execução inadequada 
que tenha dado causa à rescisão. 
10.2.1Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o MUNICÍPIO pelo que esta tiver de 
despender além do valor contratual e a ressarcir perdas e danos que ela venha a sofrer em 
consequência da rescisão em tela. 
10.2.2Caso o MUNICÍPIO decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem prejuízo 
das penalidades previstas nas CLÁUSULAS contratuais, poderá a seu exclusivo critério, suspender a 
sua execução, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
10.2.3A rescisão acarretará a(s) seguinte(s) consequência(s) imediata(s) para fins indenizatórios:  
10.2.3.1 Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao 
MUNICÍPIO. 
10.2.4 Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de 
rescisão contratual, lhe será garantido o prazo de 15 dias para defesa. 
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10.3 A CONTRATADA poderá rescindir o Contrato nos casos de: 
10.3.1 Suspensão de sua execução, por ordem escrita do MUNICÍPIO por prazo superior a cento e vinte 
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 
10.4 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 
e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃO 
11.1 A CONTRATADA não poderá ceder, no todo ou em parte, o presente Contrato, salvo com 
autorização prévia e por escrito do MUNICÍPIO. 
11.2 A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os 
créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo com autorização prévia e 
por escrito do MUNICÍPIO. Deve constar, obrigatoriamente, da autorização prévia, que o MUNICÍPIO 
opõe ao CESSIONÁRIO dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se 
expressamente que os pagamentos ao CESSIONÁRIO estão condicionados ao preenchimento pelo 
CEDENTE de todas as suas obrigações contratuais. 
11.3 A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pelo MUNICÍPIO, não exime a 
CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades contratuais. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
12.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que sejam devidos 
em decorrência direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execução, são de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso. O 
MUNICÍPIO, quando fonte retentora, deve descontar e recolher, nos prazos da Lei, dos pagamentos 
que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 
12.1.1 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos 
incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
12.1.2 Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a 
seus preços valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de 
qualquer natureza não incidentes sobre a realização ou execução dos serviços contratados, tais valores 
serão imediatamente excluídos, com a conseqüente redução dos preços praticados e o reembolso dos 
valores porventura pagos à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MEDIÇÃO  
13.1 O MUNICÍPIO procederá à medição dos serviços executados, reunindo os resultados encontrados 
em Boletim de Medição (BM), assinado por ambas as partes e entregue à CONTRATADA a partir do 1º 
(primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição, para fins de apresentação dos documentos de 
cobrança. 
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13.1.1 O período de execução dos serviços a ser considerado é do dia 1º (primeiro) até o dia 30 (trinta) 
do mês de competência. 
13.1.2 Os serviços registrados no Boletim de Medição (BM) são considerados aceitos, provisoriamente, 
e reconhecidos em condições de ser faturados pela CONTRATADA podendo o MUNICÍPIO rejeitá-los 
posteriormente e obrigar a CONTRATADA a refazê-los. 
13.2 A CONTRATADA deverá acompanhar as medições procedidas pelo MUNICÍPIO, oferecendo, na 
oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar necessárias, as quais serão submetidas à 
apreciação e julgamento do MUNICÍPIO. 
13.3 A assinatura da CONTRATADA, por seu representante junto ao MUNICÍPIO, implicará no 
reconhecimento da exatidão do Boletim de Medição (BM), para efeito de faturamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 
14.1 As partes não responderão pelo descumprimento das obrigações ou prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro, caso em que, qualquer das 
partes pode pleitear a rescisão contratual. 
14.2 O período de interrupção dos serviços, decorrentes de eventos caracterizados como caso fortuito 
ou força maior, será acrescido ao prazo contratual. 
14.3 Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força 
maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por escrito 
e imediatamente, da ocorrência e suas conseqüências. 
14.4 Durante o período impeditivo definido no item 14.2 acima, as partes suportarão 
independentemente suas respectivas perdas. 
14.5 Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
qualquer uma das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente 
Contrato, sob as condições idênticas às estipuladas no item 14.4 acima. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUBCONTRATAÇÃO 
15.1 A CONTRATADA poderá, subcontratar parcialmente os serviços integrantes do objeto contratual, 
desde que a SUBCONTRATADA atenda as exigências do MUNICÍPIO e este, previamente autorize, 
por escrito, a subcontratação. 
15.1.1 O vínculo jurídico entre CONTRATADA e SUBCONTRATADA não estende-se ao MUNICÍPIO, 
permanecendo a primeira integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos serviços 
contratados, na forma do presente Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o Edital de 
Tomada de Preços Nº 006/2012, completando o presente Contrato para todos os fins de direito 
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos e ANEXO II – 
Proposta de Preço - Planilha de Preços Unitários deste Contrato. 
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16.2Em caso de conflito entre os termos do presente Contrato e seus anexos, prevalecerá sempre o 
disposto no Contrato. 
16.3 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA - FORO 
18.1 Fica eleito o Foro da cidade de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, para dirimir as questões 
decorrentes deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o 
presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas. 
 

Jaguaré (ES), 06 de setembro de 2013. 
 
 
 

MARCO AURÉLIO LORENZONI PASSAMANI 
GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

CONTRATANTE 
 
 
 
 URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA 

BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA – SÓCIO ADMINISTRADOR 
CONTRATADA 


